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ALLMÄNT 
 

Till SPF Österbotten hör 26 föreningar från Lappfjärd i söder till Karleby i norr. 31.12.2019 hade 

föreningarna sammanlagt 9434 medlemmar (2018: 8941), vilket betyder en nettoökning med 

493 medlemmar (2018: 82) från föregående år. Nya medlemmar registrerades 912 stycken 

(2018: 578). SPF Österbotten står för 45,6 % (2018: 44,3 %) av alla medlemmar i förbundets 

medlemsföreningar med totalt 20658 medlemmar. 

 

 

STYRELSEN 

 

Regionens styrelse hade år 2019 följande sammansättning: 

ordförande Anita Ismark, Korsnäs 

viceordf. Per-Erik Lindgren, Jeppo ersättare Ulla Grönvall-Streng, Jakobstad 

Helena Andtbacka, Kronoby ersättare Inga Lund, Larsmo 

Carita Björne, Lappfjärd  ersättare Kaj Lindström, Kristinestad    

Sture Häggblom, Närpes              ersättare Christer Bogren, Malax 

Alice Lillas, Korsholm         ersättare Bernice Tiihonen, Vasa 

Göran Westerlund, Oravais             ersättare Torbjörn Ehrman, Vörå 

Ombudsmannen fungerade som styrelsens sekreterare och kassör. 

 

 

REPRESENTANTER FRÅN ÖSTERBOTTEN I SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET RF:S ORGAN 

 

Förbundsstyrelsen: Anita Ismark, I:sta viceordförande, samt Pia Berg och Pehr Löv 

Arbetsutskottet: Anita Ismark och Paul Lindell som adjungerad medlem 

It-kommittén: Carl-Gustav Molander, Alice Lillas och Britta Malm 

Kommittén för sociala frågor och intressebevakning: Pehr Löv, ordförande och Göran Honga 

Redaktionsrådet: Bertel Widjeskog och Anita Ismark 

Resekommittén: Håkan Wikberg 

Valberedningsutskottet: Stig Östdahl, ordförande och Christer Bogren 
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VERKSAMHETEN 
 

MÖTEN 

 

Föreningsmöten 

SPF Österbotten höll sitt stadgeenliga vårmöte 9.4 i Korsholm. 77 av 80 delegater från alla 26 

föreningar mötte upp.  

Höstmötet hölls i Karleby 1.11. 77 av 80 delegater från alla 26 föreningar fanns representerade 

på mötet. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen sammanträdde under året 6 gånger och behandlade totalt 72 ärenden. Styrelsen 

sammankom bland annat på Vasa Centralsjukhus, Wasaline och Yrkesakademin. 

 

 

INTRESSEBEVAKNING OCH PÅVERKAN 

 

Styrelsen har under året aktivt bevakat de svenska pensionärernas intressen. Med anledning av 

riksdagsvalet på våren ordnade SPF Österbotten en valdebatt 20 mars på Arbetets Vänner i 

Vasa med VIPS som värdförening.  I valdebatten deltog svensk- och tvåspråkiga kandidater från 

KD, SDP, SFP, Sannfinländarna och Vänsterförbundet. Tf chefredaktör Anci Holm ledde 

debatten som var välbesökt.  

Styrelsen har vid två möten tagit del av information om vård- och landskapsreformen samt om 

planerna på ett Österbottens välfärdsområde inom Vasa sjukvårdsdistrikt. Vid mötet ombord 

på Wasaline på väg till Kvarkens Pensionärsparlament i Umeå drogs riktlinjerna upp för 

pensionärsparlamentet i Vasa 2020. Temat som godkändes var ”Pensionärerna och pengarna.” 

Höstmötet godkände styrelsens förslag till uttalande om Österbottens välfärdsområde och 

äldreomsorgen, vilket publicerades i olika dagstidningar och God Tid samt på regionens och 

förbundets webbplatser. 

Under året inleddes samarbetet med region Åboland. Samarbete mellan olika 

pensionärsregioner är en av målsättningarna i Svenska pensionärsförbundets verksamhetsplan. 

Vid träffen i Pargas 25 september diskuterades olika samarbetsformer. Regionstyrelsen från 

Åboland besöker Österbotten 27–28.3.2020.  

Lilla PIO har sammankommit till tre möten. Viceordförande Per-Erik Lindgren har deltagit i 

mötena och redogjort för vår verksamhet. Österbottens Förbund har tillsatt Österbottens 

organisationsdelegation för åren 2019-2021. Organisationsdelegationens uppgift är att vara ett 

permanent tvärsektoriellt samarbetsorgan för föreningar och organisationer med verksamhet 

i landskapet Österbotten. Syftet är bl.a. att främja medborgarnas och organisationernas 
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delaktighet och att stärka samarbetet mellan organisationerna och den offentliga sektorn. 

Anita Ismark är ordinarie medlem i delegationen och Michaela Sjölind från 

Pensionärshemsföreningen i Kronoby rf är ersättare.  

Svenska pensionärsförbundet har låtit göra en ny handbok i medlemsrekrytering. Anita Ismark 

och Patrick Ragnäs har deltagit i arbetet med utformningen av handboken. 

Regionen representeras av Pehr Löv och Göran Honga i förbundets 

intressebevakningskommitté. Pehr Löv är kommitténs ordförande. 

 

 

 

 

SPF Österbotten ordnade en valdebatt inför riksdagsvalet på Arbetets vänner i Vasa 20 mars. 9 

riksdagskandidater från fem olika partier deltog.  
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FESTER OCH SAMLINGAR 

 

Sommarfesten 

Sommarfesten ordnades i Malax på Åminne folkpark 7.8. C:a 700 pensionärer deltog. Som 

programledare fungerade Håkan Omars. I programmet deltog Borgå stifts biskop Bo-Göran 

Åstrand, Malax kommundirektör Jenny Malmsten och Månskensbonden. Till dansen spelade 

Tommys orkester. 

 

TÄVLINGSVERKSAMHET 

 

Frågesport 

Uttagningstävlingen till förbundets frågesportsfinal hölls 13.2 på Arbetets Vänners 

samlingslokal i Vasa. 18 lag deltog. Segrare var Milstolpens lag 1 från Jakobstad, tvåa blev 

Närpes och trea Oravais.  

 

Bouleturnering 

Regionens bouleturnering ordnades i Jakobstad 19.6 i samarbete med föreningen Milstolpen. 

26 tvåmannalag gjorde upp om mästartiteln på Segelsundsplanen. Segrade gjorde Oravais lag 

1. Tvåa kom Esses lag 3 och trea blev Milstolpens lag 4.  

 

Bowlingturnering 

SPF Österbotten anordnade 4 - 10 mars i Karleby en bowlingturnering med 

Pensionärsföreningen Vi Norrifrån som lokal arrangör. Turneringen lockade 44 bowlare från 

Vasa i söder till Karleby i norr. 

 

Pidroturnering 

26 lag deltog i Pidroturneringen som ordnades onsdagen 24.10 på Årvasgården i Oravais. 

Korsholms lag 1 blev mästare 2019, Närpes lag 2 blev andra och Närpes lag 1 blev trea. 

 

 

KURSVERKSAMHET 

 

Kurs för föreningarnas reseledare av regionens resekommitté 21 mars på Norrvalla i Vörå. 

Utbildare från Norrvallas reseledarlinje föreläste och Anders Lindqvist berättade om ”Första 

hjälp på resan”. Kursen hade 36 deltagare. 

 

Ordförandekonferens hölls 9 januari på Yrkesakademin i Vasa. Föreläsare var bland andra Aija 

Ström berättade om hur föreningarna kan påverka de äldres situation till exempel på olika 

boenden och i övrigt i samhället. 26 deltagare. 
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Introduktionsdag för nyvalda ordföranden, samt för övriga nya förtroendevalda i regionen 

ordnades 29 maj för förbundets kansli i Vasa. Alla fem nyvalda ordförande deltog. 

 

Inspirationsdag för föreningarnas ordförande och viceordförande ordnades på Seniorpunkten i 

Korsholm 29 augusti. Temat skulle vara ABC för föreningsproffs och föreläsare från 

Organisation 2.0 i Österbotten -projektet. Pga en mycket sen annullering från vår 

samarbetspartner byttes programmet i sista stund. 

Det blev istället Svenska Österbottens Ungdomsförbunds verksamhetsledare Jonas Rönnqvist 

som föreläste om styrelsernas arbetsuppgifter, ansvar och arbetssätt. Chefredaktör Markus 

West gav skrivtips för föreningsaktiva. Övriga som deltog i dagsprogrammet var 

förbundsordförande Ole Norrback, regionordförande Anita Ismark och ombudsman Patrick 

Ragnäs. 49 deltagare. 

 

 

 

TEATER 

 

Regionen ordnade i samarbete med Wasa Teater matinéföreställningar av musikalen Spelman 

på Teket den 27.9 och 25.10. Sammanlagt 389 föreningsmedlemmar såg musikalen.  

 

Musikalresa till Så som i himmelen på Oscarsteatern i Stockholm ordnades 25–27.10 med 18 

deltagare. 

 

 

RESEVERKSAMHET 

 

Resekommittén, som planerar och initierar regionens resor, bestod av ordförande Håkan 

Wikberg, Britta Andtfolk, Kristina Saari och Alice Lillas. Ombudsmannen har fungerat som 

sekreterare.  

 

Sparesa till Pärnu i Estland, 12–18.1. 116 deltagare. 

 

Medlemsresa till Almuñécar i Spanien, två resor på våren, en på hösten. 107 deltagare. 

 

Medlemsresa till Wien, 20–24.5. 32 deltagare. 

 

Medlemsresa till Bornholm, 1-6.9.  12 deltagare. 
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MOTIONSDAG 

 

SPF Österbotten var medarrangör i den årligt återkommande Friskvårdsdagen i Botniahallen 

som ordnades 1.10 tillsammans med Äldrerådet i Korsholm, Korsholms vuxeninstitut, 

Folkhälsan i Korsholm, Korsholms Pensionärsförening, Kvevlaxnejdens Pensionärsklubb och 

Botniahallens friskvårdscenter. SPF Österbotten, Korsholms Pensionärsförening, Kvevlax 

Pensionärsklubb, Korsnäsnejdens Pensionärer och Malax Pensionärer hade utställningsbord. 

C:a 1500 seniorer besökte Botniahallen under dagen. 

 

KVARKENS PENSIONÄRSPARLAMENT 

 

16-17 maj ordnades Kvarkens pensionärsparlament i Umeå. Parlamentet, som är ett 

gränsregionalt samarbete mellan SPF Österbotten och SPF Seniorerna Västerbottendistriktet, 

ordnades för tredje gången.  

Temat för parlamentet 2019 var ”Ett Gott Liv – Lagar, Regler och Attityder”. Barbro 

Westerholm, ledamot i Sveriges Riksdag var en av huvudtalarna. 

Intresset för Kvarkens pensionärsparlament växer och 2019 representerades SPF Österbotten 

av sammanlagt 91 representanter vid parlamentet. År 2020 ordnas parlamentet i Vasa med 

SPF Österbotten som huvudarrangör. 
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BOKSLUT 2019 

 
 

RESULTATRÄKNING   

Officiell   

   För perioden Föregående period 

   01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

ORDINARIE VERKSAMHET    

 Verksamhetsintäkter 60 235,70 90 846,77 

      

 Kostnader    

  Personalkostnader 0,00 -361,97 

  Övriga personalkostnader -5 026,30 -6 271,12 

  Förnödenheter -63,24 -226,50 

  Köpta tjänster -239,82 -25 508,11 

  Resekostnader 0,00 -1 069,91 

  Övriga kostnader -67 671,42 -82 520,71 

      

 Summa kostnader för verksamheten -73 000,78 -115 958,32 

      

 Avskrivningar    

  Avskrivningar på inventarier 0,00 0,00 

      
SUMMA EGENTLIG VERKSAMHET -12 765,08 -25 111,55 

      

 Investerings och placeringsverksamhet    

  Ränteintäkter 5,84 19,32 

      

 Allmänna understöd    

  Leaderbidrag 0,00 33 785,89 

  Bidrag, stiftelser och fonder 0,00 0,00 

      
PERIODENS RESULTAT -12 759,24 8 693,66 
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BALANSRÄKNING   
Officiell   

   För perioden Föregående period 

   

01.01.2019-
31.12.2019 

01.01.2018-
31.12.2018 

      
AKTIVA    

      
RÖRLIGA AKTIVA    

 Kortfristiga fordringar    

  Fordringar/Projektbidrag 0,00 33 785,89 

  Övriga fordringar 1 230,00 0,00 

      

 Kassa och banktillgodohavanden 69 640,66 70 686,85 

      
SUMMA RÖRLIGA AKTIVA 70 870,66 104 472,74 

      
AKTIVA TILLSAMMANS 70 870,66 104 472,74 

      

      

      

      
PASSIVA    

      
EGET KAPITAL    

 RESULTAT FRÅN TIDIGARE RÄKENSKAPSÅR -83 163,74 -74 470,09 

  Räkenskapsperiodens resultat 12 759,24 -8 693,65 

SUMMA EGET KAPITAL -70 404,50 -83 163,74 

      
FRÄMMANDE KAPITAL    

 KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL    

  Erhållna förskott 0,00 -21 287,00 

  Leverantörsskulder -466,16 -21,90 

  Övriga kortfristiga skulder 0,00 0,00 

  Övriga resultatregleringar 0,00 0,00 

 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT -466,16 -21 308,90 

      
PASSIVA TILLSAMMANS -70 870,66 -104 472,64 
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BILAGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsgranskningsberättelse 

 

(avskrift) 

Jag har granskat Svenska pensionärsförbundet i Österbotten rf:s ekonomi och förvaltning 

för räkenskapsperioden 1.1.2019 – 31.12.2019. 

Föreningens styrelse svarar för att föreningens bokföring är lagenlig och att 

medelsförvaltningen är ordnad på ett tillförlitligt sätt. Verksamhetsgranskaren ska 

granska föreningens ekonomi och förvaltning i den omfattning som föreningens 

verksamhet förutsätter 

Granskningen har utförts i den omfattning som föreningens storlek och verksamhetens 

karaktär förutsätter samt i enlighet med föreningslagen och föreningens stadgar. Jag har 

då granskat föreningens räkenskaper och gått igenom protokoll och andra handlingar 

som ger upplysning om föreningens ekonomi och förvaltning. 

I granskningen har jag inte noterat att föreningen skulle ha förorsakats skada eller att 

föreningen brutit mot föreningslagen eller andra bestämmelser. 

 

Vasa 19.2.2020 

Peter Sahlsten 

Verksamhetsgranskare 
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Välfärdsområdet och äldreomsorgen 
 

Flera regeringar har tagit sig an omstruktureringen av social-, primärhälso- och sjukvården med 

varierande framgång. Omstruktureringen har vi framför oss och en majoritet anser att ansvaret 

ska läggas på regionerna. Vasa sjukvårdsdistrikt har ambitiöst nog tagit ansvar för att planera för 

ett välfärdsområde i Österbotten i väntan på regeringens konkreta förslag. Kommunerna i 

området har inledningsvis till största delen varit överens om ett gemensamt välfärdsområde. En 

del kommuner har framfört avvikande åsikter om olika delar av den regionala reformen. Den nya 

samkommunens uppgift är att ordna specialsjukvård enligt gällande lagstiftning. Samkommunen 

kan därtill för de medlemskommuner som så besluter sköta lagstadgade social- och 

primärvårdstjänster för områdets befolkning.  

Svenska Pensionärsförbundet i Österbotten omfattar förslaget till Österbottens välfärdsområde, 

men anser att man bör fästa speciell vikt vid organiseringen av äldreomsorgen.  

Förbundsordförande Ole Norrback skriver i sin ledare i God Tid Nr 7/2019 ”I stora enheter 

försvinner minoriteterna. Det behövs särlösningar för att trygga vården och äldreomsorgen på 

svenska. Sådana kan vi få nu, om vi som finlandssvenskar vet vad vi vill.” 

Svenska Pensionärsförbundet Österbotten r.f. med närmare 10 000 medlemmar anser att man 

inom Österbottens välfärdsområde ska tillåta lösningar så att äldreomsorgen kan bibehållas på 

kommunal nivå i de kommuner som så önskar.  

Kommunerna bör göra en konsekvensanalys innan de tar slutlig ställning till överföring av 

äldreomsorgen till en stor samkommun. Äldreomsorgen är i högsta grad individuell med olika 

personliga behov, som dessutom förändras över tid, och därför bör också de administrativt 

ansvariga finnas så nära som möjligt. 

Svenska Pensionärsförbundet Österbotten rf:s höstmöte 1.11.2019  

 

 

 

Faktaruta om Österbottens välfärdsområde 

 Omfattar kommunerna Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, 

Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå. 

 Kommunernas beslut om ändring av grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt och om 

överföring av anordnande- och produktionsansvaret för social- och primärvården till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska göras inom tiden 28.10–16.12.2019 

 Grundavtalet för den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska träda i 

kraft 1.1.2021 

 Kommunerna ska besluta om överföring av anordnande- och produktionsansvaret för 

social- och primärvården till samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

 Respektive kommun ska ta ställning till om den överför anordnande- och 

produktionsansvaret i sin helhet till samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Kommunen kan ännu ompröva sitt beslut om överföringen av anordnande- och 

produktionsansvaret innan utgången av april 2020. 


